
Etapa de vară a „Daciadei“

LA START, ARENE PUNE. 
AȘA LE DORIM Șl PE VIITOR!

Din întreaga țară continuă să ne sosească vești despre între
cerile prilejuite de deschiderea etapei de vară a celei de a III-a 
editU a marii competiții sportive „Daciada”. In rindurile de mal 
Jos — dteva relatări de la corespondenții noștri prezențl la aceste 
manifestări sportive la care au luat startul mii de tineri si tinere.

HIOUTAII DIN TOATI ȚA*K«, UNIȘI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

GALAȚL Deschiderea etapei 
de vară a „Daciadei" a tost 
marcată, pe meleagurile gălă- 
țene, prin numeroase si atrac
tive întreceri sportive organi
zate de Consiliul județean al 
sindicatelor. Astfel, au avut 
loc întreceri de tir, tenis de 
cîmp, popice, cros, handbal sl

(C.S.G.) și Geta Ivan (între
prinderea de construcții side
rurgice) la popice. echipele 
masculine de handbal și volei 
de la Combinatul siderurgic 
Galați. (Telemac SIRIOPOL).

ARAD. Peste 4 000 de tineri 
din municipiul nostru s-au

Start intr-un cros al fetitelor, disputat in Parcul I.O.R
Foto : L BĂNICĂ

volei. La startul acestor con
cursuri, dotate cu „Cupa Pri
măverii”, s-au aliniat peste 
3 000 de tineri și oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile gălătene. S-au re
marcat: Mariana Poalei ungi 
(Combinatul siderurgic) si P- 
Constantin (G.S.L.I.A) la tir, 
G. Lungu (ICPRONAV) ]a te
nis de dmp, L Moldoveana

întrecut in cadrul reușitelor 
concursuri organizate cu pri
lejul deschiderii etapei de va
ră a „Daciadei", la cros, volei, 
handbal, baschet, caiac, Tenis 
de câmp, fotbal șa. Alergările 
în aer liber s-au bucurat, cum 
era de aștepta^ de cea mai

(Continuare in pag. 2-3)

MARICICA PUICĂ...
...Șl VALOAREA MORALĂ

A PERFORMANȚEI SPORTIVE

MARICICA PUICA. S-o născut ta iași ta 29 >uli« 1950; 
1,68 m Inălțlm», » kg; căsătorită din 1970 cu antrenorul 
Ion Puică; a început atletismul In toamna Iul 19M eu 
I. Puică. Io lași; din 1972 est. legitimată la Olimpia Bueu- 
fejii,- campioană mondlc'ă Io cros (individual) ta Roma, 
în 1982; campioană mondială de cros cu echipa In 1978
ta Glasgow, cină s-a clasat a Sta ta individual; vicecaro-
p ioană europeană ta 3 000 m In 1982 ta Atena (*l locul
4 Io 1 500 m); vioecompioană europeană de solă ta 3 000
m In 1982 la Milano; de 12 ort campioană balcanică pe 
pistă sau la cros (individual fl cu echipa); leci de vta- 
taril internaționale pe pistă sau ta cros; recordmană mon
dială In probe de o milă cu 4:17,44 (1962) fl 2 000 m 
(distanță neclasică) cu 5:33.5; recordmană națională ta 
1 500 m - 3:57,48 fi 3 000 m - 8:31,47. ambele In 1962.

Frumoasă comportare

a săritoarelor In apă

ECHIPA ROMÂNIEI 

PE LOCUL 3 ÎN 

„CUPA EUROPEI**
(Amănunte în pag. a 4-a)

Finala Cupei cupelor 
la handbal

DINAMO SUSȚINE 
PRIMA MANȘĂ 
LA BUCUREȘTI

Primul meci al finalei Cu
pei cupelor la handbal mas
culin, dintre DINAMO BUCU
REȘTI șl S.K.A. MINSK, se 
va disputa la 23 sau 24 apri
lie Ia București. Returul fi
nalei va avea ton la 30 aprilie 
sau 1 mal, la Minsk. Așa a 
stabilit — ni s-a oomunlcat 
de la Federația Internațională 
de Handbal, din Based (Elve
ția) — tragerea la sorți efec
tuată marți la prtnz.
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Astă-seară, da la ora 23, pe „Estadio de Luz" din Lisabona

BENFICA - UNIVERSITATEA CRAIOVA,
PRIMA MANȘĂ A UNOR MARI AMBIȚII

•Fotbaliștii craioveni s-au antrenat aseară ia lu
mina reflectoarelor, după care, noaptea tîrziu, s-au de
cis asupra formației In funcție de disponibilitatea lui 
Irimescu • Interes enorm, asistență record (74 000 de 
spectatori) pentru „o noapte magnifică”, cum scriu zia
rele portugheze.

de dolari biletul) pentru „noap
tea magnifică- de miercuri, 
cum scriu ziarele.

Dar, la o asemenea mar» 
organizare, șoferul autocarului 
angajat de Benfica a uitat să 
vină la aeroport, astfel că ju
cătorii craioveni șl însoțitorii

LISABONA 5 (prin telex). 
Nori de ploaie la Lisabona in 
ajunul medului, dar cald, in 
jur de 18 grade la amiază. La 
aeroport nu avem nevoie să 
facem prea multe investigații 
pentru a afla amănunte despre 
sosirea fotbaliștilor craioveni. 
Evenimentul este cunoscut de 
oficialități și imediat sinters 
admiși la aterizarea avionului 
TAROM anunțat pentru ora IX 
Sint prezențl conducători al 
clubului Benfica, ziariști și În
deosebi mulțl fotoreporteri și 
cameramanl al televiziunii por
tugheze. Aflăm că, deși Euro
vision a insistat luni pentru te-

CAMATARV TICLEANU

Maricica fi Ion Puică In fața vitrinei cu 
trofee Foto : Dragoș NEAGU

Palmaresul Maricicăi, „con
densat", atît cît s-a putut. în 
chenarul de mai sus, este cu 
adevărat impresionant. Ne a- 
flăm, fără îndoială, în fața u- 
neia din marile vedete ale se- 
mifondului mondial contempo
ran. Nu este un statut inedit 
pentru o fruntașă a semifon- 
dului românesc, dar — mai 
mult decît Ileana Silai sau 
Natalia Betini. de pildă — 
Maricica Puică l-a obținut 
printr-o muncă perseverentă, 
îndelungată. A răzbit tîrziu, 
cînd mulțl îi fixaseră, plafo
nul posibilităților — și al am
bițiilor — In cel mai bun caz 
la nivel balcanic. Are 33 de 
ani, mai mult de jumătate din

ei i-a dăruit atletismului, dar 
roadele au Început să vină 
tîrziu, după vîrsta de 25 de 
ani, cind alte atlete ar fi re
nunțat, poate, gîndmdu-se șl 
la „barajul" numelor grele din 
față, Maricica a avut insă 
răbdare, adunînd an ,de an mii 
de kilometri de alergare, fi- 
xindu-și, an după an. obiecti
ve mai îndrăznețe și urcind 
continuu spre grupul elitei 
mondiale, de la o virstă la 
care multe cariere se îndreap
tă spre crepuscul. Fiecare din 
ultimele 5—6 sezoane a fost

Vladimir MORARU

(Continuare tn pag a t-a)

levizarea jocului, în ideea 
transmiterii lui pe o rețea lar
gă, președintele Benficăl, Fer
nandes Martins a rămas pe po
ziția intereselor financiare ma
xime, chiar dacă pină marți 
aici au fost vindute toate cele 
74 090 de locuri (de la 4 la 25

lor au fost urcați tn taxiuri, 
spre hazul fotoreporterilor. Tot 
lotul Universității Craiova, mal 
puțin Bălăci, care a preferat

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. 2-3)

Astăzi, etapa a 24-a a Diviziei „A“ de fotbal

DINAMO — CORVINUL, Ull ATRACTIV DLRBY
• După două deplasări, S.C. 

Bacău rev'ne pe teren propriu 
cu gindul la victorie • „Poli* 
încearcă o reabilitare, cit de cît, 
in fața suporterilor săi * In 
Trivale— „marinarii" țintesc un 
„punct al speranțelor**, dar asta 
depinde ți de... Dobrin • Vor 
rezista tîrgoviștenii - la Ploiești 

— ți celui de al zecelea val ?
• A.SA. mizează pe o singură 
variantă : „1“. • La poalele 
Tîmpei ,brațovenii vor să valo
rifice avantajul terenului propriu
• Studenții bucurețteni in fața 
singurei echipei care a învins 
liderul

CLASAMENTUL
1. DINAMO 23 11 11 1 45-20 »
2. Sportul stud 23 13 S 5 33-17 >1
X Unhr Craiova 22 13 3 6 43-14 29
4. Corvinul 23 10 7 6 33-18 17
5. F.C. Argeș 23 11 5 7 34-25 27
4. Steaua 23 10 7 6 35-27 27
7. C.S. Tîrgoviște 23 8 8 7 27-25 24
1. Jiul 23 9 6 8 23-30 M
9. F.C Olt 23 10 3 10 34-23 23

10. S.C Bacâu 23 9 5 9 29-31 25
11. Polit. lași 23 7 8 8 25-25 22
12. F.C. Bihor 23 8 5 10 41-47 21
13. Chimia Rm V. 23 7 5 11 21-30 18
14. A.S.A. Tg. M. 23 6 6 11 18-29 18
15. F.C.M. Brașov 23 7 4 12 26-39 18
16. Petrolul PI. 23 8 2 13 24-46 18
17. F.C. Constanta 22 5 4 13 22-43 14
18. „Poli" Tlm 23 6 2 15 24-47 14

^\\\\\\\\^^^ PROGRAMUL ETAPEI
DINAMO

(stadionul IHUNEDOARA- CORVINUL
Dinamo)
- JIUL
- CHIMIA RM. VÎLCEA
- F.C. CONSTANȚA
- C.S. TIRGOVIȘTE
- STEAUA

(meci televizat) 
F.C.M. - F.C. OLT

SPORTUL STUD. - POLITEHNICA IAȘI
(stadionul Politehnica)

Toate partidele vor începe la ora 17,30.

Bucurețti :

Bacău : 
Timișoara :
Pitești : 
Ploiești :
Tg. Mureș :

•
Brașov : 
București :

s.c.
„POLI"
F.C. ARGEȘ 
PETROLUL 
A.S.A.

9

,...—. . I
De mîine, turneul A FOST STABILIT LOTUL ROMÂNIEI Șl AU SOSIT PRIMI! OASPEȚI

internațional de polo
Cupa României, competiție 

internațională înscrisă in ca
lendarul Ligii europene de na- 
tațle, se află tn preziua star
tului celei de a șaptea ediții. 
Primii săi oaspeți au sosit 
ieri. Este vorba de reprezen
tativele de polo ale Cubei și 
Cehoslovaciei, de delegatul 
L.E.N., Alphonse Angella 
(Franța), și arbitrul iugoslav 
Danilo Odalovici. La oazinul 
Floreasca din Capitală se fac

(Continuare in pag. 2-3) Polotștll noștri Ia antrenament, tn căutarea drumului cel mal scurt spre..,' goi. Foto: Dragoș NEAGU



0 cerință impusă de campionatele de patinaj artistic: R.C. SPORTUL STUDENȚESC
PROGRAM SUPLIMENTAR DE PREGĂTIRE

A JUNIORILOR Șl SENIORILOR!
„CUPEI f.R. RUGBY- I

IRapidPetroșaniAu continuat întrecerile din 
cadrul „Cupei F.R. Rugby", în 
aceeași atmosferă de mare in
teres. In etapa I a returului 
(a IV-a). R.C. Sportul studen
țesc a dispus, la limită (9—8), 
de Dinamo, într-un meci care 
— cum 11 arată și rezultatul — 
s-a desfășurat sub semnul e- 
chilibrului. Oricum, victoria 
constituie un puternic ascen
dent moral pentru studenți, 
aflați, dealtfel, în remarcabi
lă revenire. Steaua a dispus 
de R.C. Grivița Roșie cu 23— 
19, deci destul de greu.

In țară este de remarcat o- 
fensiva Politehnicii Iași, care 
a întrecut pe Rulmentul Bîr- 
lad cu 35—10, într-o partidă în 
care ambele formații au încer
cat foarte mulți jucători tineri 
în vederea titularizării. Un 
rezultat-surpriză (ca proporții), 
cel dintre Gloria P.T.T. Arad 
și Universitatea Timișoara 
(20—6), în timp ce în alte 
două meciuri victoria gazdelor 
apare firească. Știința CEMIN 
Baia Mare — Politehnica „16 
Februarie" Cluj-Napoca 17—7

a In-
33—9

a V-a Steaua 
Dinamo cuEl a dovedit duminică 

un program bine con- 
pe o muzică inspirat 
avînd suficiente re

surse pentru a repara chiar 
nereușitele dintr-un anumit 
moment al execuției. Un tî- 
năr care ni s-a părut ferm 
hotărît să meargă pe urmele 
campionului a fost Marius Ne
grea (C.S. Tractorul Brașov), 
aflat în al doilea an de senio- 
rat. El s-a situat pe locul se
cund la exercițiile de „școală", 
în urma mult mai experimen
tatului său coechipier Bogdan 
Krutil, dar, din păcate la „li
bere" nu l-au mai reușit, ca 
In timpul încălzirii, săriturile 
cu un coeficient mal mare de 
apreciere.

La senioare, fosta campioa
nă, Irina Nicbiforov (C.S.Ș. 
Triumf București) a fost de
posedată de titlu de către 
Viorica Nicu (CSU — IEFS 
București) ca urmare a supe
riorității manifestată de a- 
ceasta din urmă în executarea 
figurilor obligatorii, dar am
bele sportive sînt Încă departe 
de nivelul internațional.

Două din cele trei categorii 
de juniori au fost dominate 
de patinatorii clujeni care. în 
pofida condițiilor precare 
care se antrenează ' 
trivlte, lipsa unul vestiar co
respunzător, gheață 
calitate), au reușit 
tricourile de campioni 
Brigitte Sigmond 
re I) si Istvan Lang (la juni
ori II). Mai mult au impresio
nat spectatorii fetele de la ca
tegoria a 2-a de junioare, 
duelul dintre Carmen loncscu

ISofia), 
că are 
ceput, 
aleasă.

(C.S.Ș. Triumf București) — 
remarcabilă pe gheață, și Kin- 
ga Szallașsy (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) — cu multă grație, ne-a 
convins că aceste patinatoare 
au o pregătire mai temeinică 
decît colegele lor mai mari.

In încheiere, cîteva observa
ții critice la unele deficiențe 
comune atît juniorilor, cit și 
seniorilor: insuficientă pregă
tire fizică, fapt ce a determi
nat slăbir.ea ritmului de exe
cuție in final; o muzică ne
adecvată pentru un program 
atractiv; prea puține elemen
te si... pași de legătură; in 
sfirșît, o repartizare neunifor
mă a săriturilor dificile pe în
treaga suprafață a „scenei de 
gheață", carențe care pot fi 
eliminate numai printr-un 
program suplimentar de pre
gătire, menit să reducă deca
lajul valoric care separă pe 
patinatorii noștri de elita 
mondială.

de 
pe 

Ga-

Campionatele naționale 
patinaj artistic au reunit, 
patinoarul 
lăți, pe cei mai buni juniori și 
seniori ai 
cestora au 
te ca oricînd, după fiecare din 
cele trei probe — figuri im
puse, program scurt și exer
ciții liber alese — produeîn- 
du-se modificări importante în 
clasamente. Și încă un fapt ce 
merită a fi relevat: exigențli 
examinatori ai finaliștilor, în 
frunte cu apreciatele noastre 
arbitre Irina Minculescu, Vera 
Kurceag, Ecaterina Pusztay și 
Imola Saivarth-Marton, au a- 
cordat, de data aceasta, mul
tora dintre participanți note 
mai mari decît în sezonul tre
cut, în condiții mai grele de 
concurs (gheață moale și deni
velată în primele reuniuni).

Intr-adevăr, se poate afirma 
că „artiștii gheții". cu deose
bire seniorii și junioarele de 
categoria a 2-a. au înregistrat 
un sensibil progres tehnic, 
materializat în executarea mal 
simetrică a desenelor stabilite 
de regulamentul internațional 
la figurile de „școală" si mai 
cu seamă în stăpînirea unor 
elemente de dificultate din 
programul lung la „libere", 
unde unii seniori au avut 
chiar patru sărituri triple di
ferite. Fără doar șl poate, s-a 
detașat campionul tării Adrian 
Vasile (CSU — I.E.F.S. Bucu
rești). care — hotărft să evo
lueze cu succes și la J.O. de 
la Sarajevo — a făcut dovada 
calităților care l-au lansat în 
arena internațională (locul 6 
la Universiada de iarnă de la

artificial din

tării. întrecerile a- 
fost mai eehilibra-

Tr. IOANIȚESCU

S3

KS

1!

tn
(ore nepo-

de slabă 
să cîștige 

prin 
(la junioa-

ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

mare popularitate, la startul 
lor aliniindu-se sute de copil 
și tineri. Cei mai buni: Ca
melia Jurcuț (Lie. sanitar) și 
Daniel Szasz (Lie. industrial 
nr. 12).

Atrăgătoare întreceri au avut 
loc și în alte localități ale 
județului Arad — la Chișineu 
Criș, Lipova, Ineu, Gurahonț, 
Nădlac, Curtici, Sîntana, unde 
mii de fete și băieți și-au dis
putat întîietatea la cros, hand
bal, volei, tenis de masă, fot
bal, (Eugen ROMAN)

BACĂU. întrecerile „Dacia- 
del" au atras pe terenurile de 
sport din municipiul Bacău 
mii de iubitori ai mișcării în 
aer liber. Astfel, stadionul „23 
August" a găzduit reprizele 
de cros, la care au luat parte 
peste 2 000 de concurenți. La 
această reușită un aport 
sebit l-au adus profesorii Eu
gen Pereteatcu 
Cornel și Cornelia Clocoiu . 
gen. nr. 1 și 10), Doru Arădă- 
voaiei (Lie. ind. I.etea),* Toma 
Prisăcaru (Lie. „George Baco- 
via"), I. Velescu (Lie. agroln- 
dustrial Hemeiuș), 
prezentat cu sute 
pan ți.

Fotbal, handbal, 
ee, atletism. alte 
Întreceri au avut loc gl In ce
lelalte localități ale județului, 
la Tg. Ocna, In municipiul 
Oheorghe Gheorghlu-Dej, Slă- 
nlc Moldova, Răcăclunl, Dof- 
tana. Rahova, Sascut. (Ilie 
IANCU).

CARANSEBEȘ. Numeroși ti
neri și virstnici au participat, 
duminică, la o sultă de între
ceri organizate sub genericul 
„Daciadei". Pe frumoasele te
renuri de sport — de curlnd 
reamenajate — sute de 'tineri 
șl virstnici din Caransebeș șl 
din comunele Învecinate și-au

(Șc. gen.

deo-

30), 
(Șc.

eare s-au 
de partici-

cros, popi- 
atrăgătoare

disputat întîietatea la cros, 
baschet, fotbal, șah. Cei mai 
ambițioși, cei mai bine pregă
tiți dintre competitori. s-au 
dovedit a fi următorii: la
cros ■; Tiberiu Pleșea (Lie. ma- 
tematică-fizică), Veta Mnntea- 
nu (Șc. gen. nr. 8) Liliana 
Laleșcu (Llc. Pedagogic), Ana 
Almăjean (Lie.' nr. 1), Lau- 
rențiu Ghidan (lie. nr. 2). La 
handbal au clștigat echipele 
C.P.L. Caransebeș (la fete) și 
Liceul pedagogic (la băieți). 
(N. MAGDA).

BUCUREȘTI. Duminică di
mineață, in sectorul 3 al Capi
talei mii de tineri au partici
pat la startul festiv al ediției 
de vară a marii competiții 
„Daciada". Elevi din 35 de 
școli generale, 17 licee, pre
cum șl tineri și tinere repre- 
zentînd 30 de asociații sporti
ve din întreprinderi și insti
tuții — în număr de aproape 
6 000 — s-au întrecut pe tere
nurile Titan, Voinicelul, Tim
puri Noi, Flacăra roșie, Meta
lul la volei, handbal, tenis, 
fotbal, tenis de masă Si alte 
discipline. Cea mal populată 
probă a fost crosul, desfășurat 
pe aleile parcului I.O.R., la 
care au luat parte 3 700 de 
fete șl băieți.

Cfțlva dintre
care s-au remarcat In 
frumoase concursuri: 
Pmcu (Șc. gen. 200). 
Tratidan (Lie. Ind. 18). 
nlța Smarandaehe (Șc. gen. 16)
și Elena Radu (Ide. Înd. „23 
August") — la cros. Bogdan 
Manoleseu (Șc. gen. 195). Răz- 
van Man dai ac (Șc. gen. 75) — 
la tenis, Virgil Dumitrescu 
(Șc. gen. 16) — la popice echi
pele Școlii generale 69 la volei 
fete. Liceul Industrial „23 Au
gust" la handbal fete, Voini
celul la minlfotbal. Republica 
șl TimnurI Noi la handbal 
masculin. (Octavian GUȚU).

participanțil 
aceste 
Stefan 

Marian 
Lumi-

si Știința 
17—3.

In etapa 
trecut pe 
(după ce la pauză iși asigura
se un avantaj consistent, 19— 
0). Pe linia comportării sale 
remarcabile, R.C. Sportul stu
dențesc a dispus de R.C. Grî- 
vița Roșie cu 15—9. Un rezul
tat bun și al Rapidului, 15—6 
cu C.S.M. Sibiu.

Dintre celelalte partide ale 
etapei sînt de semnalat cele 
de la Constanța, dintre Farul 
și Politehnica Iași, în care e- 
chipa Litoralului s-a desprins 
destul de dificil în Învingătoa
re, scor final 16—12 (10—6) și 
„duelul" formațiilor studen
țești Universitatea Timișoara 
— Politehnica „16 Februarie" 
Cluj-Napoca, încheiat cu vic
toria „XV“-lui de pe Bega: 
33—9. Alte două rezultate sol
date cu victoria echipelor or
ganizatoare: C.S.M. Sibiu — | 
Știința Petroșani 6—4 și Gio- I 
ria PTT Arad — Știința 
CEMIN Baia Mare 9—0

I
I
I
I
I
I

RALIUL BANATULUI" CiȘTIGAT DE TlNĂRUL ECHIPAJ BRAȘOVEAN BALEA-DICOI1
ceștia din urmă pilotau o ma- I 
șină mai puternică. •

Clasamente: grupa începat» 
tori (11 echipaje) — 1. Szabd 
— Păfru (IPA Sibiu), 2. Trîm- 
bițaș — Cserbij (ACR Brașov), 
3. Vasilache—Rusu (ACR Ti
miș); gr. „N“ — 1. Bercea — 
Drăgulescu (ITA Timiș), 2. 
Stoichescu — Atanasescu (Po
litehnica Timișoara), 3. Bote- 
zan — Popa (IPA Sibiu); gr. 
„A“ — 1. Balea — Dicoi, 2. 
Nuță — Iordănescu (Unirea 
Tricolor), 3. Matei — Gliga 
(Cetate Deva); gr. „C“ — 1. 
Mureșan — Popovici (Olimpia 
Cluj-Napoca), 2. Bucur — Si- 
meanu (IPA Sibiu), 3. Ma- 
teescu 
color);
Balea ,
Popovici, 3. Bucur — Simea- 
nu; echipe: 1. Unirea Tricolor 
București, > 2. IPA Sibiu. 3. 
ITA Cluj-Napoca, 4. Politeh
nica Timișoara, 5. ITA Timiș. 

O Vineri 9 aprilie, la Măgu
ra — jud. Buzău, prima etapă 
a campionatului de viteză în 
coastă; 9—10 aprilie, prima e- 
tapă a campionatului republi
can de viteză pe circuit la Ga-„ 
lăți (și nu Buzău, cum se pro
gramase inițial).

Județul Timiș a găzduit, vi
neri și sîmbătă, „Raliul Bana
tului" a doua etapă a 
pionatului republican de 
liuri, aflat la cea de a 
ediție. Traseul, măsurînd 
de km, a fost un circuit, 
exclusivitate pe meleaguri 
mișene, care a trecut, intre al
tele, prin localitățile Lugoj — 
Snrduc — Fîrdea — Nădrag. 
Parcurgerea sa a impus spor
tivilor trecerea prin 8 con
troale orare și participarea, la 
9 probe speciale de clasament.

Raliul — la a cărui organi
zare a contribuit efectiv C.S. 
Politehnica Timișoara si A.S. 
Auto-I.T.A. Timiș — des
fășurat și noaptea (plecarea 
primului echipaj s-a dat la 
ora 16,01. iar sosirea acestuia 
la ora 2,21) a fost dificil, con- 
curenții avlnd de condus ma
joritatea timpului pe o vreme

Catn-
ra-
9-a
250 
in 
ti

Închisă, cu ploaie. Inedit: in 
ziua concursului, la ora 12, 
concurenții au luat oarte la o 
probă specială de viteză, dis
putată pe kartodrcmul orașu
lui Timișoara. în „Raliul Ba
natului" lupta s-a dat între 
patru din cele 69 echipaje pre
zente la start și anume Balea
— Dicoi (A.S. Tîmpa Brașov), 
Costinean — Jecu (I.P.A. Si
biu), Mureșan — Popo/ici (O- 
limpia Cluj-Napoca) si Mate- 
escu — Panaite (Unirea Trico
lor București). Pînă în cea de 
a șasea probă specială de cla
sament. a condus, cu șanse la 
victorie, echipajul Costinean
— Jecu, dar în această probă 
(12 km pe macadam) acesta a 
ieșit „în decor" și a abando
nat. A învins tînărul echipaj 
Balea — Dicoi, care a între
cut cu trei secunde cuplul 
Mureșan — Popovici, deși a-

I
I
I
I
I

— Panaite (Unirea Tri- I 
clasament general: 1. I

— Dicoi. 2. Mureșan — ’

I
Se reia Divizia „A“ de baschet masculin

AZI, RAPID - TARUL, UN VTRITABIL „CAP DE AfIȘ»
Tradiționalul derby steaua-Dinamo arc loc Joi la ora 18

După o scurtă întrerupere, 
campionatul național de baschet 
masculin se reia' prin turneele 
care se desfășoară, de azi ptnă 
duminică, In Capitală (gruțpa 
J—«) șl la Oradea (7—13). Tur
neul bucureștean programează 
meciuri importante pentru for
mațiile care țintesc titlul de cam
pioană (Steaua șl Dinamo; der- 
byul va avea loc joi la ora 18) 
șl locul 3 tn Clasament (Rapid și 
Farul; partida se dispută chiar 
astăzi). La Oradea, țeiuS tuturor 
echipelor este de a acumula 
puncte ta vederea evitării retro
gradării, pericol de care nu este 
scăpată nlct una dintre partici
pantele la grupa 7—12.

Programul focurilor de azi: 
București, sala Floreasca, de la 
ora 15,30: Steaua — C.S.U. Si
biu (ta partidele preoedente: 
4—0), Dinamo — I.C.E.D. (4—0), 
Rapid — FaruS (1—3); Oradea, 
Sala sporturilor, de la ora 15,30: 
„U“ Clud-Napoca — Sportul stu
dențesc București (4—0), 
tehnica Iași — C.S.U. 
(1—J), Dinamo Oradea — 
Bala Mare (2—20.

Clasamentul 
meciuri: 
« P. L 
SI p, 4. 
C.SJȘ. 4 
Balanța 
7. Universitatea C.S.Ș. 
Cluj-Napoca 47 p, 0. C.S.U. Bra
șov 45 p, 0. Dtaamo Oradea 45 
p, W. Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași 44 p, M. IMUAS Bala Mare 
44 p. 12. Sportul studențesc Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București 38 p.
• Rezultate din Divizia „B“ de

tineret: masculin: 
reții — Comerțul 
Tg. Mureș 101—55 
tehnica Timișoara 
ța Petroșani 68—78 
păți grup 8 București 
matica București 82—87 (43—36) ;
feminin: . C.S.Ș. 2 PoMtehnica 
București — C.S.Ș. Viitorul „U“ 
n Cluj-Na.poca 97—70 
C.S.Ș. 1 Alfa Oradea — 
C.S.Ș. Unirea Iași 73—71 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
lnța Tg. Mureș 71—65 
Voința (fostă Canpațt). C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe — ICEMENERG Bucu
rești 70—64 (34—29). Corespon
denți: O. Guțu, C. Crețu, S. loan, 
N. Ștefan, G. Lflrincz, Gh, Brio- 
t&, I. Toth.

Poll-
Brașov
IMUAS

înaintea
grupa 1—6: 1.

Dfaaimo 82 p, 3.
FaruS 49 p, 5. I.C.E.D. 

București 45 P, 8. C.S.U. 
Sibiu 43 p: grupa 7—12: 

VUterul

acestor 
Steaua 
Raw’d

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

ultimele pregătiri pentru ca 
turneul internațional al țării 
noastre să se desfășoare 
tr-un 
prînz 
dlnță
re.

Cu 
turor, 
• repeta succesele obținute in 
competiție jn 1978 și anul tre
cut, lotul național al Româ
niei a efectuat unul dintre ul
timele antrenamente de dina
intea partidei inaugurale. S-a 
exersat o gamă largă de sche
me tactice, pe care le-am ur-

in- 
cadru adecvat. Ieri la 

a avut loc și o nouă șe- 
a Comisiei de organiza-

gîndul mărturisit al tu- 
antrenori și jucători, de

mărit cu speranța de a le ve
dea aplicate și, mai cu sea
mă... fructificate în jocurile 
ce se dispută lncepînd de mîi- 
ne, apoi mai departe, la tur
neul de calificare de la Bru
ges, unde miza va fi clasa
rea Intre primele formații, 
pentru asigurarea participării 
la Întrecerea de elită a cam
pionatului european. Cine slnt 
jucătorii desemnați să repre
zinte sportul nostru cu mingea 
pe apă? Cunoscuții tehnicieni 
Anatol Grințescu, Iuliu Capșa 
șl Cornel Rusu, care formează 
conducerea tehnică a repre
zentativei, s-au oprit — în 
funcție de forma si de starea

a posibililor com-de sănătate 
ponenfi ai lotului (feroviarul 
bucureștean 
pildă, fiind 
următorii 13 jucători: 
Tudor (Dinamp), Mihai Simi- 
on (Rapid Buc.) — portari, 
Liviu Răducanu, . căpitanul e- 
chipei, Cătălin Moiceanu, Vlad 
Hagiu, Florin Ardeleann. Doru 
Ciobăniuc, 
(toți de 
rofeann, 
Gordan, 
Oradea), 
pid Buc ).

Prima reuniune a Cupei 
mâniei — miine, de la 
17,30.

Horia Nițâ, de 
accidentat) — la 

Mihai

Șerban Popescu 
B Dinamo), Liviu Ga
lvan Fejer, Cornel 
Dorin Costrăș (Crișul 
Eugen Ionescn (Ra-

Ro- 
ora

I
I
Î

Urbds Bucu- 
Ldc. „Bolyal" 
(56—33), Poli- 
— Jiuil Știin- 

(27—36). Car- 
Auto-

(55—30), 
Voința 

(39—35), 
— Vo- 

(36—29).

!SZ

CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE INOT
Hunedoara este o gazdă tra

dițională a campionatelor na
ționale de înot în bazin aco
perit (25 m). Și ’.n acest an 
..regula" este confirmată, de 
joi și plnă duminică in orașul 
siaerurgiștilor cei mai bun, 
înotători români disputîndu-șl 
întîietatea in cele 33 de pro
be.

Competiția de la Hunedoara 
este așteptată cu deosebit in
teres in rîndul specialiștilor. 
Pentru componenții lotului o- 
limpic această Întrecere repre
zintă prima verificare oficială 
in perspectiva participării la 
campionatele europene din au
gust, importantă rampă de 
lansare pentru J.O. de anul 
viitor. Alături de sportivi con- 
sacrați — Carmen Bunaciu, 
Flavius Visan, Luis Șopteri- 
an, Costin Negrea, Irinel Pă- 
nuleseu, Adina Schuster, Cris
tina Seidl etc. —, de „valul de 
la Innsbruck *82“ (Anca Pă- 
trășcoiu, Teodora Ilaupricht, 
Gabriela Baka, Oliviu 
ieți, Cristian Ponta, 
Lung), cei mal tineri, 
care îi amintim pe 
Pinter. Cornelia Gherman, 
mea Toth, Ovidiu Ogneanu, 
Luminița Gamber, vor trebui 
să confirme speranțele puse 
in ei.

Băcu- 
Noemi 
dintre 

Robert 
Ti-

IIIMIIl DE DUU P1NIR0

La Rm. Viloea se desfășoară 
turul turneului de baraj pentru 
promovare in prima divizie de 
volei (feminin), la care la.u par
te 6 echipe: Universitatea șl 
A.S.S.U. din Craiova, Universi
tatea I.E.F.S. și Voința din Bucu
rești, Chimia Rm. Vllcea și 
GJ.G.C.L. Brașov. După trei zile 
de concurs, caridcdaturile cele 
mai serioase la calificarea între 
cele patru formații care vor a- 
vea dreptul de a continua (In 
returul barajului) cursa spre 
„A" și le-au pus Universitatea 
Craiova, Voința București, Chi
mia Rm. Vtlcea și G.I.G.C.L. Bra
șov. Iată rezultatele: Votința — 
G.I.G.C.L. 3—2 (—2, —15, 14, 14,
14), Univ. Craiova — Univ. 
I.E.F.S. Buc. 3—0 (13, 7, 12), Chi
mia — A.S.S.U. Craiova 3—1 (13, 
4, —10, 10), tn ziua tntli;
G.I.G.C.L. — A.S.S.U. 3—1 (11, —9, 
14, 10), Univ. Craiova — Chimia 
3—0 (14, 11. 16), Voința — Unlv. 
I.E.F.S. 3—0 (6, 12, 7), ta ziua a 
doua; G.I.G.C.L — Univ. I.EJ.S. 
3—0 (11, », 2) Chimia —
Voința 3—2 (—9, HI. —12, 4, 3)
Univ. Craiova — A.S.S.U. 3—2 
(5, —11, 6, —11, 3) — ta ziua a 
treia. Turul barajullul oontinuă 
azi și se încheie mîlne ta Sala 
polivalentă din localitate.

P. GEORNOIU, coresp.

I
I

să 
sprârti 
sabonl 
frurr. J 
lente

Stau 
iovena 
și ani 
tative] 
cea H 
a ale 
Ia cal 
tantă 
trenoJ 
colae 
la Li 
rile d 
profes 
I.E.F.J 
Benfil 
Sportl 
bit ori] 
basad 
gistrăl 
Roma 
transa 
Roma 
cit r 
Benfil 
tori, 
los 5 
manto 
I ilipq 

Cee 
Benfi 
zare 
in tea 
gul d 
lor d 
tribud 
re ad 
zică, 
adept] 
impril 
cep (id 
care 
așa d 
și In 
ția a 
care 
o pal 
4 — 
așa 1 
cate 
tri, d 
centr 
ajutoJ 
Erikd 
in Pl| 
antra 
rit și 

. antre 
te sd 
torul 
ves, 
zător 
Ioane 
nie d 
foart
reu 
mani

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

• 
s-a : 
pentc 
terile 
zia , 
simb; 
tate 
Aelei 
suspi 
(S.C. 
etapă 
nedo;

• I
SULri 
sul-\1 
suită 
pl eta: 
sale, 
născi
vor 
de a: 
diont 
covic

DIN 
,,C“, 
la 2( 
mai

AD'IINISIHAfIA DE STAT LOTO PIT
Pentru atractivul concurs Pro

nosport de la sftrșitul acestei 
săptămlni, redăm — ca sursă 
suplimentară de inspirație — 
pronosticurile făcute de Octavian 
Guțu, colaborator permanent la 
ziarul „Sportul".

I. Cesena — Torino 1; H. Inter
— Avelllno 1; HI. Juventus — 
Ascoll 1; TV. Napoli — Cagliari 
1; .V. Pisa — Udlnese 1, X; VI. 
B«na — Catanzaro 1; VII. Samp- 
dorla — Genoa 1, X, 2; VDI. Ve
rona — Florentina X, 2; IX. Fog- 
gla — țîdlan 1, 2; X. Lecce — La
zio 1; XI. Gloria Buzău — Glo
ria B-ța 1; XH. Energia Slatina
— Rapid Buc. X, 2; XIII. Olim
pia S.M. — F.C, Baia Mare 2.

Tra 
de &a 
vizea: 
ora 1

C1Ș

Cat.

riant. 
CU r. 
a »1 
a 23

Intr 
tigurl 
zultat 
nlm i 
tegori 
regul.



SVEN GORAN ERIKSSON

foarte opor-

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Dia- 
i pe

la 
ani- 
blidă 
ssin- 
iaze- 
con- 
L ca
fe £i" 
este 

a 
con- 
er-ie, 
Sare, 
L ca 
[edi- 
r, in 
nici

bil, ambițios, iar în Filipovici 
un atacant matur, 
tunist.

Dar toate aceste calități și, 
desigur, și unele defecte ale 
jocului Benficăi vor fi studia
te de întreaga echipă, cu atît 
mai mult cu cît lipsa lui Ște- 
f&nescu va cintări, ca de obi- 
ceL fdarte mult pentru apăra- 
im. craioveană. Marți seara, la 
oța 21, ora locală de Începere 
a meciului, Universitatea Cra
iova are programat un antre-

nament pe „Estadio De Luz“. 
La acest antrenament tehni
cienii craioveni Constantin Oțet 
și Nicolae Ivan, Împreună cu 
medicul echipei Vasile Frincu- 
lescu au avut de hotărît dacă 
Irimescu poate sau nu juca, 
pentru ca tn funcție de această 
situație să definitiveze echipa. 
Din cauza decalajului orar nu 
putem transmite această știre, 
convorbirea noastră avînd loc 
Înainte de ora antrenamentu
lui. înainte de antrenament, an
trenorul Oțet ne-a transmis ur
mătorul ,11“, In ipoteza că Iri
mescu va putea juca : Lung — 
Negrilă, Tilihoi, Ciupitu, Un- 
gureanu — Țicleanu, Donose, 
Irimescu, Geolgău — Crișan, 
Cămătaru. Dacă Irimescu nu va 
putea juca, Beldeanu sau Du
mitru ar urma să-1 Înlocuiască.'

In ceea ce-1
Eriksson, 
rerea lui 
Sporting, 
țarea la 
lui Diamantino, In următoarea 
alcătuire : Bento — Pietra,
Humberto, Bastos Lopez I, Al
varo — Carlos Manuel, Sheu, 
Alves, Chalana — Diamantino, 
Filipovici. Rezerve : Delgado 
pentru portar, Frederico și 
Lopez II pentru fundași, Jose 
Luis pentru mijloc și Nenă 
Înaintaș.

privește pe 
acesta a rămas la pă- 
de după meciul cu 
și anume la renun- 
Nenă și titularizarea

Iată și cîteva declarații din 
cele două tabere.

Antrenorul Sven Goran 
Eriksson : Vâ fi un joc difi
cil, așa cum se întâlnește me
reu in semifinalele Cupei 
U.E.F.A. Știm că Universita
tea Craiova este o echipă de 
bun nivel, excelentă fizic, cu 
mulți jucători valoroși care 
pot suplini lipsa lui Ștefă- 
nescu și Bălăci. Desigur, con
tăm pe avantaj la Lisabona, 
dar ne așteaptă șl medul de 
la Craiova. In medul cu 
Sporting. La 2—0. l-am schim
bat pe Sheu șl Chalana pen- 
tru a-i menaja in vederea 
partidei cu Craiova.

Diamantino : Sperăm să
luăm un avantaj important, 
dar nu uităm că Universitatea 
Craiova este o echipă puter
nică, chiar dacă formația este 
incompletă.

Antrenorul Nicolae Ivan : 
Benfica joacă un fotbal mo
dem. chiar dacă nu are in
dividualități de talia celor în
tâlnite ta F.C. Bordeaux, aco
peră foarte bine întreg tere
nul în toate fazele, asrtfel că 
jucătorii noștri vor trebui să 
manevreze foarte bine atît în 
apărare ci4 șl în atac, unde 
B*^r.f:ea se lasă de multe ori 
descoperită, fie din dorința de 
a ataca mutt. fie datorită 
unor deficiențe ale apărării 
în linie. Am convingerea că 
putem obține ia Lisabona un 
rezultat cu care să ne califi
căm ta Craiova In jocul re
tur. .Ma cum Eriksson are 
ambiția să câștige a doua oară 
Cupa U.EJA, șl noi avem 
ambiția să trecem de Benfica 
șl să ne calificăm Ir. finală. 
Vom încerca din toate pute
rile noastre. Va fi un med 
al marilor ambiții, d» care 
vrem să ieșim învingători.

*

dină 
[ază, 
aba- 
)ivi- 

de 
idic- 
hni:

Irîeș 
o 

IIu-

a Atmosferă„. sud- 
americană, simbătă, in 
„dulcele târg al 
lor*: serpentinele, 
pelitos'' 
țele 
dl te 
nede 
din 
rau 
Copou. Iar uraleie 
au „semnat* 
victoriei se 
probabil, și 
olum... Moloomii Ieșeni 
s-au dovedit mai in
ventivi și mal explo
zivi dedt mulți alții în 
știința încurajării echi
pei favorite. > Trei 
foști sportivi In briga
da ploieșteană de arbi
tri care a condus me
dul de la Lași: „cen
tralul* Fiorin Popescu 
a fost portar ta o echi
pă din Ploiești în pe
rioada 1956—’60; unul 
dintre tuș Ieri, Iile Coț 
(33 ani), este șl acum 
jucător activ (portar 
șl el) la U.Z.U.C. Plo
iești, în campionatul 
județean, 'echipă antre
nată de Oct. Dincuță, 
fostul jucător al Petro
lului ; celălalt tușler, 
A. M or olan u, a jucat... 
baschet la Șc. sp. Plo
iești și apoi ta Politeh
nica Cluj-Napoca. > O 
mlni-anchetă tn rindul 
cronicarilor noștri : 
„S-a jucat meciul „spe
ranțelor* ‘ 
meciul 
*A* ?«.
din cele _
doar una s-a disputat 
pe terenul „mare*, 
ceea de ta Constanța I 
Circumstanțe atenuante 
ar avea doar Chimia și 
F.C. Bihor, pentru că 
la Rm. Vîlcea șl Ora
dea plouase, a Reflec
ție culeasă simbătă tn 
tribuna tlrgovișteană : 
„tn tur, la Hunedoara,

Ieși» 
. wPa- 

acele bucă- 
de hîrtie răspln- 
pe toate stadioa- 
lumii după 

Argentina — 
pe stadionul

C.M. 
zbu- 

din 
care 

golurile 
auzeau, 

la Bu-

în cuplaj cu 
de Divizia 

Răspunsul : 
nouâ partide,

a-

;e-
Kre- 
louă 
pr.i- 
erei 
OPii 
p și 
bind 
Ista- 
Itai-

tRA 
ziei 
iute 
> zi

A
•es

ta

2-a

s - -

re-

echipa noastră (n-n. 
C.S. Tlrgovlște) a ju
cat foarte bine, a ra
tat clteva ocazii clare 
și a fost învinsă, deși 
merita măcar un re
zultat egal. Acum rolu
rile s-au 
Felicitat 
med de 
tant al 
târgoviștene 
proaspătul titlu de ma
estru al «portului pe 
care l-a primit, Mario 
A gin a răsplătit acest 
gest publio prin două

ln versat*. • 
înainte 6e 

un reprezen- 
spectatorilor 

pentru

Bcum rezervi ta „Poli* 
Timișoara, ocupanta 
ultimului loc In clasa
ment ! • Sigur, nu
goL’ti 7 l-a descurajat 
pe jucătorii time o» 
reni, dar acesta a fost 
marcat dlntr-un ofsaid 
(ca fl centrarea care 
l-a precedat) pe care 
tușienrl P. Cadar. fost 
fotbalist de Divizia 
„A*, trebuia să-1 vadă. 
Dacă scorul ar fi fost 
•-•Ta Meci foarte 
greu sîmbătă la Petno- 
fani pentru cel trei

MECIURI ADUNATE
©oluri hotâritoar» în
scrise te ei p prin- 
tr-o evoluție de nota 
10. • O lăudabilă Ini
țiativă a oonducertl 
căubulul tlrgovișteaa : 
ou prilejul ieșirii cale 
la pensie. Vasile Poro- 
jan, oare timp te 15 de 
ani a tngrijit cu tevo- 
tamerj și migală tâm
pul de joc al stadio
nului de Ungă Turnul 
Chindiei, a torn sărbă
torit public, înaintea 
meciului de simbătă, 
lnmlnîndu-l-se un fru
mos buchet de garoa
fe, un tort șt... tradi
ționalul baston. Acest 
oficiu l-a făcut toetul 
jucător drgoviștean 
Hallo I. care a cunos
cut la vremea lui stă
tea satisfacții pe gazo
nul tngrijit de Vasile 
Porojan. • Ce se ta- 
tlmplă cu Vlătănescu ? 
O mare speranță pină 
nu te mult, oomponent 
al echipei naționale te 
tineret, Vlătănescu este

arbitri vâlceni L Cră
ci unescu, N. Dinescu șl 
Gh. Constantin. Nervo
zitate in teren, genera
tă de faptul că jucă
torii Jiului nu puteau 
trece de „corsetul ar- 
geșean “; nervozitate Și 
ta tribune, flecare sem- 
nailzare sau decizie — 
la toate cazurile co
recte — fiind „taxată* 
de unii spectatori prin 
fluierături. Injurii și a- 
menmțări. Cei 
a-au aftat în 
au fota unii
•pecia tori. > Fosta ex
tremă piteștear.â Bălu- 
ță a dorit, și în mare 
parte a reușit, să facă 
un med bun. de orgo
liu, în fața foștilor săi 
«echipieri, deși In cî
teva rlnduri a trebuit 
să facă față unor 
terții* oare au depășit 
cadrul regulamentar. 
< Grosu a marcat un 
goi foarte frumoa în 
partida eu F.C.M. Bra-

care 
ofsaid 
dintre

șov. Un gel cu capul, 
dar și cu... cap, 
g eter ui bihorenilor 
sin du-se excelent 
cornerul executat 
măiestrie de Doru 
cotae. Cum vede 
disputa cu î’—
celălalt golgeter 
campionatului 7 „Ieșea
nul este un jucător pu
ternic, are multă for
ță șl va fi greu de 
învins. Cred totuși că 
eu voi ciștiga pină ta 
urmi un titlu pe care 
ml-1 doresc de multă 
vreme*, a „Puteam să 
luăm și celălalt punct...* 
— afirma după med 
Dumitru Dragomir,
președintele lui F.C.M. 
Brașov. a Antrenorul 
Ion Oblemenco, după 
fai cheierea med ului
Chimia Rm. Vîlcea — 
A.S.A. Tg. Mure?: ,„A- 
proape să nu-mi recu
nosc echipa în joc. Nu 
poc să-mi dau seama 
ce cauze au dus la 
blocarea unora dintre 
jucătorii mei de bază, 
ea Gin ga, Carabageac, 
Alexandru etc. Cu U- 
niversitatea Craiova, 
Chimia s-a autodepășit, 
a ratat mari ocazii și 
a pierdut; eu - - - 
ea a jucat sub 
men tul obișnuit 
câștigai.
e^te 
Cine 
ceri, 
mă
A.S-A. Tg. Mureș 7 Pe
netrant, cu disponibili
tăți tehnice de a ma
nevra balonul tn regim 
de viteză, cu șuturi 
puternice, tir g mureșea
nul se evidențiază 
pă de etapă. La 
VLcea, spectatorii 
avut mari emoții 
de cite ori Clorceri se 
lansa spre poarta Tul 
Roșea.

gol
i

ta 
eu 

Ki
el 

Nemțeanu.

A. SA. 
randa- 
șl a...

cumVedeți
fotbal ul.„ _

se uită la Clor- 
vijeLioasa extre- 

dreaptă de ta

eta- 
Rm.

au 
ari

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
INCA un pas, dar cum?

Rapid a mai făcut un pas spre 
Divizia „A", întrccînd duminică 
dimineața cu 3—1 pe 
una din bunele echipe ale se
riei a Il-a care și de această 
dată a oferit o replică remarca
bilă liderului. Dar dacă rezulta
tul i-a mulțumit pe numeroșii 
suporteri ai formației feroviare 
prezenți pe Stadionul Republicii, 
jocul practicat de gluleștenl nu 
i-a putut decît parțial satisface. 
Intr-adevăr, elevii lui Valentin 
Stănescu și Nickl Dumltriu au 
evoluat mal aproape de posibi
litățile lor șl de exigențele pu
blicului doar In primele 45 de 
minute, perioadă în care au a- 
tacat cu insistență șl au pus de
seori In pericol poarta adversă, 
înscriind două goluri, prin Ma
nea (<m±n. 27) și Damas chin (min. 
340, trlmițînd o dată mingea în 
bară (chiar in min. 3, prin Pa- 
raschlv) și ratând alte clteva bu
ne ocazii.

După pauză însă și mai ales 
«pre finalul partidei. Rapidul a 
devenit de... nerecunoscut, jucă
torii săi, începînd cu portarul 
I. Gabriel, întredndu-se în gre
șeli șl chiar în gafe de începă
tori. Ni s-a părut de neînțeles 
șl în același timp de-a dreptul 
jenantă pentru ei această cădere

Metalul,

aproape ta bloc, îndeosebi a 
fundașilor șl mijlocașilor^ căreia 
doar golul din minutul 90, În
scria de Damaschln, după oe Pa- 
r&schlv trimisese mingea din 
nou ta bară, 1-e mai atenuat 
imaginea. Impresia generală care 
rămâne este aceea că Rapid nu 
se prezintă însă Întotdeauna ca 
un lider autfflitic (Să ne reamin
tim, de pildă, șl înfrângerea de 
ta Roșiori), că echipa are încă 
destule fisuri, mal ales în apă
rare. Motive serioase, deci, de 
reflecție pentru conducătorii, an
trenorii șl jucătorii popularei e- 
ehipe de iffngă podul Grant.

Reallzînd un adevărat tur de 
forță (In după-amiaza zilei pre
cedente o fi ci ase ta centru în 
derby ul Steaua -- Sportul stu
dențesc), arbitrul Urgoviștean 
Șerban Necșulescu a condus 
foarte bine (ajutat atent ta linie 
de ooncitadtnul său M. Buciu- 
meanu și de P. Pienescu, din 
Piatra Neamț) formațiile: RAPID: 
I. Gabriel — I. Popescu, Plrvu, 
Tiță, Ad. Dumitru — Paraschiv, 
Petre Petre, Petruț — Cojocarii 
(mrfn. 79 Șlscă), Damaschln, Ma
nea. METANUL: Glurcă — An- 
ghelina, Marinescu, Sebe (min. 
37 Călăirâșiu), Dumitrașcu — Du
mitrescu (min. 54 L Nica), C. 
Nica, Glugimnlcâ — Baciu, Tă- 
nase, Niță.

Constantin FIRĂNESCU

C. S. M

Mari speranțe își pusese antre
norul T
in partida pe care echipa 
(C.S.M. Suceava) o 
Vasiul în compania 
cale. Viitorul. Dar 
său a fost spulberat 
voduția sub așteptări 
rit și de arbitrajul pe 
părtinitor prestat de „< _ ___
L. Ciucu (care a refuzat un pe
nalty oaspeților într-ro perioadă 
de dominare a aeestora) și de 
tușierul P. Iliescu, acesta din 
urmă cu uneCe semnalizări ero
nate. Totuși, cum se explică e- 
șecul formației sucevene la sco
rul de 0—3 ? In primul rfnd. 
oaspeților le-a lipsit un coordo
nator de joc șl un vârf de atac 
incisiv. Apărătorii au avut și el 
partea de vină la primirea golu
rilor: la primiri, de pildă, înscris 
de Amarandei (min. 1), a ezitat 
Radu, Iar portarul Cristian a 
fost surprins mult în fața porții.

Despre echipa locală putem 
spune că a abordat jocul cu 
multă hotărâre și dorință de a 
învinge. Linia de mijloc alcătui-

sucevenilor. Ion Ionescu, 
sa 

susținea la 
echipei lo- 
optimismul 
atît de e- 
a echipei, 

alocuri 
.centralul*

ÎNCOTRO
După partida cu A.S.A., in 

care dăduse semne de reviri
ment, mai ales prin puterea 
de luptă arătată, se credea 
că Politehnica Timișoara a 
pășit pe un drum bun. Iată 
însă că a venit meciul cu 
Sportul studențesc, cu acea 
înfrîngere neprevăzută, și 
șansele de rămtnere in Divi
zia „A" s-au diminuat în bu
nă măsură. Dar posibilități de 
salvare mai erau. Echipa mai 
avea în față 12 etape și era 
firesc să-și strîngă rlndurlle, 
să șteargă din impresia ne
favorabilă pe care o lăsase.

Ce a urmat 1 Meciul cu U- 
niversitatea Craiova. în de
plasare. Epilogul se cunoaște. 
Politehnica Timișoara a pier
dut cu 0—8, trecănd în drep
tul ei un RECORD (recordul 
actualului campionat) deloc 
onorabil.

La început au fost clteva 
minute de echilibru in teren, 
după oe Bălăci transformase 
penalty-ul din min. 8, dar 
slăbiciunile din apărarea ti
mișoreană erau evidente și 
mărirea scorului s-a amlnat 
doar datorită ratărilor lui 
Geolgău și Clrțu. Din minutul 
22 a lnoeput ploaia de goluri 
șl pină la pauză Politehnica 
a devenit o figurantă, arăttnd 
lipsuri pe toate planurile: 
tehnic, tactic șl psihic. A 
lipsit Păltinlșan, piesă de ba
ză in sistemul defensiv, dar 
asta nu scuză evoluția slabă 
a celorlalți, chiar penibilă. 
Faptul că Palea, pe post de 
libero, a fost cel mal bun din 
eciiipă. după pauză, spune 
totul. Sigur, la „Poli” lip
sesc valorile autentice (Mu- 
rar, Șunda, Lehman, T. Nl- 
eolae. Steop au o valoare 
scăzută), dar nici prestația 
unor jucători cu pretenții nu 
a putut depăși nlve’ul notei 
5. Ne referim la An;;hei. Ia 
Glucbiel — investit șl cu ca-

„POLI“ ?
litatea d-e căpian de echipă ! 
— La Șerbănoiu.

Că Politehnica are în prezent 
o stare de spirit necorespun
zătoare a demonstrat-o în 
meciul de la Craiova chia: 
antrenorul ei, Ion V. Ionescu 
eliminat din teren în min. 11 
Motivul ? La o fază la mij
locul terenului, arbitrul a 
greșit și nu a acordat un a- 
vantaj lui Mur ar. O fază oa
recare, în care nu era vorba 
de un gol, nu se decidea re
zultatul. Antrenorul Ionescu 
a țipat la arbitru, acesta a 
încercat să-1 potolească, a- 
vertizindu-1, dar antrenorul, 
după cum ne-a declarat ar
bitrul Radu Petrescu după 
meci, l-a înjurat. Grav. Și 
astfel, o echipă — și așa pră
bușită psihic — a ră-mas și 
fără cel ce trebuia s-o în
drume, s-o asiste, Ră-1 insu
fle Încredere de pe banca 
tehnică.

Indiferent de situația el din 
clasament (că va retrograda 
sau nu), Politehnica Timișoa 
ra, echipă care reprezintă un 
oraș cu atîtea tradiții In fot
bal, echipă care s-a bucurat 
de condițiile cele mai bune 
de pregătire, de instruire și 
joc, are datoria să-și apere 
șansele cu toată energia, co-' 
rect, sportiv să țină la car
tea ei de vizită. JUCĂTORII, 
la rindul lor, trebuie să nu-și 
drămuiască eforturile, să nu 
se comporte lamentabil cum 
au făcut-o în meciul de la 
Craiova. Măsurile organizato
rice luate la clubul timișo
rean după meciul cu Sportul 
studențesc trebuie, să-și do
vedească eficiența, să ducă 
la un real reviriment al echi
pei, la o atitudine corespun
zătoare a jucătorilor, pentru 
că ceea ce s-a întâmplat sâm
bătă ta Craiova nu le face 
circle.

Constantin ALEXE

ATAC DE CUPA U.E.F.A.,
APĂRARE

La Oradea s-a disputat una 
dintre cele mai atractive par
tide ale etapei a 23-a. sin
gura în care oaspeții au reu
șit să obțir.ă un punct, un 
punct extrem de prețios pen
tru el. care le mai atenuează 
amărăciunea după ultimele 
eșecuri. Meciul acesta a avut 
de toate: multe faze de poar
tă, ratări uluitoare (Inclusiv 
un penalty), intervenții in 
extremis ale lui Balazs și Cli
pa, momente de suspans, 
două goluri spectaculoase, 
două autogoluri rar văzute 
pe terenurile noastre, pînă și 
o... ploaie de miez de vară, 
cu tunete și fulgere, dar care 
nu l-a putut goni acasă pe 
spectatorii din tribune I Dar 
au ta acestea vrem să ne o- 
prim acum, ci la cu totul 
altceva, La două probleme 
care vor trebui să facă o- 
bdectul preocupărilor viitoare 
ale antrenorilor. îndeosebi al 
lui F.C. Bihor.

Am asistat, în ultima vre
me, la mai multe situații 1- 
dentioe în care arbitrii — res
pectând Întocmai noile Indi
cații regulamentare privind 
repunerea mingii în joc de 
purtătorii tricoului cu nr. 1 
— au acordat „indirecte* din 
suprafața de pedeapsă, un 
fel de... bumeranguri soldate 
cu goluri usturătoare. Așa s-a 
Intim plat la Hunedoara în 
partida Corvinul — F.C. Ar
geș, așa s-a Intim plat șl la 
Oradea, în meciul de sâmbăta 
trecută. Avem Impresia că 
antrenorii din prima noastră

DE
divizie n-au prea acordat a- 
tenție acestui fapt, e vina lor 
In primul rind, dar și a por
tarilor, unii dintre ei conti- 
nuind să creadă că nu-i cine 
știe ce... scofală. Numai că, 
tată, arbitrii foarte corecți au 
luat lucrurile în serios și nu-i 
iartă.

A doua problemă pe care 
vrem s-o subliniem acum din 
nou este aceea a modului 
cum gindește F.C. Bihor re
zolvarea momentului defensiv 
al jocului. Cum ? TOTAL 
GREȘIT. O superficialitate e- 
videntă caracterizează evolu
ția apărătorilor, la rindul lor 
foarte puțin sprijiniți de mij
locași. Așa se face că tot oe 
realizează atacanțil prin in
ventivitate și aplomb este, 
deseori, irosit cu o ușurință 
condamnabilă de cei din 
oompartimentul defensiv. Oa
re nu-i semnificativ faptul că 
F.C. Bihor are al treilea atac 
din campionat, după Dinamo 
și Univ. Craiova (41 goluri 
marcate), dar cea mai slabă 
apărare (47 goluri primite), o 
apărare de ,,B“ 7... Zare e un 
jucător cu reale calități, por
tarii Balazs și Albu — la fel. 
In jurul lor, F.C. Bihor tre
buie să-și alcătuiască APA- 
RAREA, o apărare fermă și 
eficaoe, care să știe să închi
dă bine porțile atunci cînd 
este nevoie Și a cam venit 
timpul s-o facă, dacă dorește 
să nu mai aibă și alte sur
prize neplăcute...

Laurențiu DUMITRESCU

tă din Cojocaru, Bejenaru, Pău- 
nescu, lingă care a fost retras 
șl Dănilă, și-a impus superiori
tatea la mijlocul terenului, con
tribuind decisiv la succesul echi
pei lor. Ce3 mai bun jucător al 
gazdelor, Amarandei, a Înscris 
ultimul gol (min. 89) în urma 
unul șut senzațional de la aproxi
mativ 25 m. Arbitrul L. Ciucu a 
condus formațiile: VIITORUL
MEC. VASLUI: Dumitru — Stan, 
Cănănău, Alexandru, Croitoru — 
Cojocaru, Bejenaru, Păunescu 
(min. 75 Mardane) — D. Ionescu, 
Dănilă (min. 67 Dima), Amaran- 
del. C.S.M. SUCEAVA: Cristian 
— Cristescu, Radu (min. 24 Un
gureanul, Avădanei, Papuc — 
Gafencu (min. 46 Buliga), Bozi, 
Dîrman — Păiuș, Petrescu I, 
Cașuba.

Vasile IORDACHE

VICTORIE MERITATĂ
Desigur că duminică diminea

ță „capul de afiș* al programu
lui fotbalistic din Capitală l-a 
deținut cuplajul de pe Republi
cii. Dar cîteva mii de spectatori 
au preferat să asiste la o altă 
întâlnire, Autobuzul — Dinamo 
Victoria (2—0). N-au regretat, 
deoarece au vizionat un joc care 
a întrecut așteptările, specific de 
campionat, cu faze, In același 
minut, la o poartă și la cea
laltă, iar partenerele au apelat 
numai la argumente regulamen

tare pentru v obține victoria. 
Rezultatul a stat sub semnul în
trebării pînă spre finalul parti
dei. Merită de subliniat spiritul 
de fair-play al majorității jucă
torilor, iar atunci dnd spiritele 
s-au mai încălzit, cartonașul gal
ben l-a potolit pe cei mai în- 
fierbîntați (Farcaș, Rada, Chiria o
— Autobuzul, Bruma ru — Di
namo Victoria).

Dinamo Victoria a fost lipsită 
de o oarecare șansă, deoarece 
ratările din primele 45 de mi
nute (dealtfel șl gazdele au i- 
rosit în acest timp cîteva situa
ții favorabile) și mai ales ba
rele de după pauză (Cojocaru
— min. 46 și Săncloi — min. 59) 
au privat-o de un rezultat bun. 
Autobuzul, care a dominat majo
ritatea timpului, a știut să materia
lizeze pe tabelă una dintre perioa
dele sale de domina re, aceea 
dintre minutele 64—77, cînd Cu- 
lea a finalizat dot£ă frumoase 
acțiuni ofensive (prima a în
tregii înaintări, cea de a doua
— înoenutâ d-e fundașul Farcaș). 
în final, victorie meritată ! A 
arbitrat bine M. ,M. Ionescu 
(București). AUTOBUZUL: Alexe
— Farcaș, Roșu, Rada. Chiriac
— Zamfir (min. 81 Fl. Mihai),
Tone, Naghi — Strnîe, Cursaru 
(min. 74 Giba), Culea. DINAMO 
VICTORIA: Dinu — Ciomoavă,
Popi cu, Mân u. Lucuță — Săndoi 
(min. 71 Mirea), Cojocaru, Bru
ma ru — Glonț, Nlculcoiu (min. 
81 Tudoruț), Gh. Radu.

Pompiliu VINTILA



c.
O La Bad Kissingen, a cincea 

partidă dintre marele maestre 
Margareta Mureșan și Lidia Se 
mionova s-a încheiat remiză la 
mutarea 40. Scorul general al 
întilnirii continuă să fie favo
rabil șahi stei sovietice : 3,5—1,5. 
Partida următoare, in care Mar
gareta Mureșan va avea piesele

nin, s-a încheiat la Lvov, unde 
Irina Levitina termină victori
oasă meciul care o opunea fos
tei campioane a lumii, Nona 
Gaprindașvili. Cîștigind partida 
a 10-a, Irina Levitina s-a ca- 

în 
pe 

Nana

lificat cu scorul de 6—4, 
semifinale, unde va întîlni 
învingătoarea din meciul

negre, este programată pentru 
joi.

Alexandria - 
ciko.

- Tatiana Lema-

• Primul sfert de finală din • în alte meciuri din cadrul
cadrul competiției, care trebuie C.M. da șah : la Bad Kissin-
să desemneze pe viitoarea șa- Sen, Viktor Korcinol — Ro
langeră la titlul mondial femi- bert Hubner 3,5—0,5 di; la

Alicante, Tatiana LemaciRo — 
Nana Alexandria 1—0 ; Euge
nio Torre — Zoltan Ribli 3,5—0,5.SPORTIVI

DIN OPT ȚÂRI 
LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

DE JUDO
La campiooateW interna 

de judo o e Româ iei, core wx 
avea loc simbâtâ ți duminicâ In 
Capitală și-ou anunțat portScrpo- 
reo sportiv din Franța, R.D. Ger- 
manO, Italic, Maroc, Turcia, Un
garia, U.R.S.S. șl România.

CEI CINCI

De cînd boxul a început să 
se desfășoare în cadrul dife
ritelor categorii de greutate, 
interesul cel mai mare a fost 
arătat întâlnirilor dintre com
batanții cei mai grei. Așa se 
face că deși -istoria boxului 
mondial cuprinde nenumărați 
pugiliști de mare valoare, de 
la „muște", să zicem la „mij
locie", marile legende ale pum- 
nacilor s-au țesut tot în ju
rul „greilor", al boxerilor 
campioni la „toate categoriile", 
cum li se mai spune. Pe o lis
tă cu zeci de campioni, inau
gurată la 8 iulie 1889. cînd 
faimosul J. Sulivan a dispus, 
la puncte (cu pumnii goi) de 
Kilrain, 
liști cu 
Corbeti, 
■on...

Dintre 
istoriografii boxului rețin însă 
atenția, cu precădere, patru 
nume: al lui Jack Dempsey 
■care, între. 1919 și 1927, a sus
ținut 8 meciuri pentru titlu, 
dintre care primele șase vic
torioase, al Iui Joe Louis 
„bombardierul din Detroit", 
probabil nr. 1 al categoriei, cu 
24 de meciuri victorioase, din 
cele 25 avînd titlul mondial în 
joc. între anii 1937 șl 1950. 
Louis a avut palmaresul cel

figurează multi pugi- 
adevărat mari, precum 
Jeffries, Burns, John-

toți campionii greilor

Frumoasa comportare a săritoarelor in apă

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 3
IN „CUPA EUROPEI"

©TELEX®

Participind in Cehoslovacia, 
la Brno, la prestigiosul con
curs internațional dotat cu 
„Cupa Europei", echipa femi
nină de sărituri în apă a 
României a avut o comporta
re bună, ocupind locul 3 în 
clasamentul final. Echipa ro
mână, formată din Ruxandra 
Hociotă, Luiza Nicolaescu. Fe
licia Cîrstea si Ileana Pîrjol, 
a totalizat' 185 p; ea a fost în
trecută 
194 p 
și le-a 
șe) pe

„CUPA CARPAȚI" LA
Activitatea competițională a 

săritorilor in apă iuniorl se va 
relua prin concursul dotat 
„Cupa Carpați", programat 
se desfășoare, de joi 
simbătă. în ' '
din Sibiu. întrecerile 
tuie și o utilâ verificare 
vederea definitivării lotului 
care va reprezenta țara noas
tră Ia Campionatele interna

eu 
■â 

pînă 
bazinul Olimpia 

consti- 
tn

MAGNIFICI
mai impresionant, 21 dintre 
aceste întilniri fiind încheiate 
Înainte de limită.

Urmează Rockie Marciano, 
unicul boxer de categorie grea 
care a abandonat sportul fără 
să fi cunoscut înfringerea. în 
cariera sa figurează 49 de În
tilniri (deci toate victorioase!), 
dintre care șapte pentru titlul 
mondial, între 1952 și 1953.

Al 4-lea gigant al ringului a 
fost Cassius Clay (Muhamad 
Aii), boxer cu o tehnică im
pecabilă, cu o viteză debor
dantă și care, unic în istoria 
ringului. între 1964 și 1978 (22 
de victorii din 25 de meciuri- 
titlul în joc) a pierdut șl a 
recîștigat de trei ori titlul.

în sfîrșit, lista aceasta a 
magnificilor ar putea ti com
pletată cu Lary Holmes, ac- 

\tualul campion al greilor In 
versiunea WBC (născut la 
3.11.1949, la Cuthbert — Geor
gia; 193 cm, 99 kg.). în palma
resul său figurează 42 de me
ciuri, toate victorioase, dintre 
care 30 încheiate înainte de 
limită. Din 1978, da Ia 9 iunie, 
de cînd a devenit campion 
mondial (victoria la puncte 
asupra Iul Ken Norton). Hol
mes și-a pus de 14 ori titlul in 
joc (11 victorii înainte de li
mită). După cum se spune Hol
mes are intenția să mai bo- 
xeze o dată pentru titlu, după 
care va spune adio ringului. O 
va face șt el. ca și Marciano, 
neînvins?

Romeo V1LARA

CONCURS DE ȘAH IN CAPITALĂ
In organizarea Clubului sportiv 

foolar nr. 1 București, va avea 
loo in Capitală, de la 10 la 20 
aprilie, un mane concurs de șan, 
însumlnd cinci turnee deschise 
particlpanțllor posesori al cate
goriilor de clasificare, de la can-

didațl de maeștri pină la cel fă
ră categorie. întrecerile ce vor 
desfășura In sala Arhitectura din 
str. Academiei șl slnt dotate ou 
„Cupa Clubului sportiv școlar 
nr. 1“ ediția a m-a.

de echipele U.R.S.S. 
si R.D. Germane 186 p 
depășit (dintre frunta- 

cele ale Ungariei» 152 p

SĂRITURI IN APA
ționale (21—22 aprilie, tot la 
Sibiu).

La „Cupa Carpați" iau parte 
juniori I (născuți in 1966 și 
mai mici) și juniori II (1969 
și mai iniei). Programul con
cursului: joi: trambulină 1 m 
băieți si Tete; vineri: tram
bulină 3 m băieți și platformă 
fete; simbătă: trambulină 3 m 
fete și platformă băieți.

LARRY HOLMES

și Suediei 148 p. Cea mai bună 
comportare a avut-o Ruxandra 
Hociotă, clasată pe locul 
proba de 
bulină (3 
bei: 1.
(U.^S.S.) 
Sidorova 
Silke Tfilner (R.D.G.) 477 p;
4. Katrin Bensig (R.D.G.) 465 
p; 5. Ruxandra Hociotă 464,94 p.

în ultima zi s-a desfășurat 
și proba de sărituri de la 
.platformă (10 m) pentru seni
ori. Pe primele locuri: 1. VI. 
Aleinik (U.R.S.S.) 601,74 p; 2. 
D. Ambarțumian (U.R.S.S.) 
598.92 p; 3. D. Dor (R.F.G.) 
559,62 p. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 
191 p. 2. R.D.G. 173 p; 3. Ita
lia 172 p; echipe băieți și fete: 
1. U.R.S.S. 385 p; 2. R.D.G. 
359 p; 3. Italia și R.F.G. 214 p.

5 la 
sărituri de la tram- 
m). Clasamentul pro- 

Jana Cirulnikova 
525,36 p; 2. Irina 

(U.R.S.S.) 490,11 p; 3. 
---------- 477

SCHIORII ROMANI
PE LOCURI FRUNTAȘE 

IN CONCURSUL 
DE PE VITOȘA

Participind, în cunoscuta 
stațiune bulgară de pe Munte
le Vitoșa, la tradiționalul con
curs de schi alpin dotat cu 
„Cupa Pionierul" (competiție 
inclusă in calendarul F.I.S.), 
repreze- tanții țării noastre au 
avut o comportare bună, cu
cerind locul I in șase din cele 
12 clasamente ale întrecerii și 
ocupind alte locuri fruntașe.

Iată clasamentele; SLALOM 
SPECIAL Junioare: 1. Anca Mo
raru 73,31; fetițe: 2. Claudia Pos- 
tolache 66.86 (a dștlgat Desislava 
Nedialkova — Bulgaria eu 65.24); 
juniori: 2. Ticu Mărtolu 71,67 
(a dștlgat VI Glumov — Bulga
ria cu 70,03); băieți: 1. Cătălin 
Benasich 64,74; SLALOM URIAȘ 
junioare : 4. Anca Moraru 60,04 
(a dștlgat Angela Tlieva — Bul
garia cu 57,69); fetițe: L Mlhaela 
Fera 51,82; ' ~ -----
51,95; 
2. T.

ATLETISM O La Stockholm a 
încetat din viață, in vlrstâ de 
88 de ani, Bo Ekelund, medaliat 
cu bronz la Jocurile Olimpice 
de la Anvers (1920) la săritura 
în înălțime. Bo Ekelund a fost 
multă vreme membru ~ ~ 
și al I.A.A.F.

AUTOMOBILISM • 
tul final al „Raliului 
cheiat la Nairobi: 1. 
nen (Finlanda) 
man ’ ‘ l 
400“ 60h58, 2. Hannu
(Finlanda) — Arne Hjertz (Sue
dia) pe „Audi Quatro" la 6:90»
3. Michâle Mouton (Franța) — 
Fabrizia Pans (Italia) pe „Audi 
Quatro“ la 59:00 etc. In c.asa- 
menitul campionatului mondial al 
piloților de raliu conduce Mik
koia ou 65 p, urmat de Michele 
Mouton 37 p, Vatan en 34 p, 
Walther Rohrl (R.F. Germania) 
32 p etc. • Cursa de la 
Thruxton (Anglia) din cadrul 
campionatului european de for
mula II a fost ciștigată da 
Italianul Beppe Gabbiani („March- 
BMW 832“) cu o medie orară 
de 195,81 km

BASCHET • Finala campiona
tului universitar al S.U.A. se va 
desfășura intre echipele univer
sităților Houston și Carolina da 
Nord. în semifinale: Houston — 
Louisville 94—81 (36—41). Caroli
na de Nord — Georgia S7—6t 
(33—22)

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Țării bascilor a revenit la 
sprint Italianului Guldo Bod- 
tem.pt, 180 km in 4h58:2O, urmat 
de corn patriotul său Moreno Ar- 
genttn șl de belgianul Benny vaa 
Bradant.

HOCHEI O La Olomouc, ia 
cupa ziarului „Rude Pravo**! 
Cehoslovacia - Suedia 11—2 (4—0, 
2—2. 5—0). -w

POLO • Turneul de polo pBk- 
tru juniori de la Maastricht 
landa) a fost dștlgat de Iugosla
via 10 p. urmată de Italia 8 p, 
R.F. Germania 6 p, Spania 3 p. 
Olanda 3 p, Franța 0 p.

VOLEI • ..Cupa primăverii* 
pentru echipe masculine a fcwrt 
dștlgată de Olanda, 3—1 (—11, 1Q.
4, 16) în finală cu Finlanda, la
Helsinki. în continuare: 3. Gre
cia, 4. Spania, 5. Suedia. 6. Bel
gia etc. • La Birmingham, ta 
finala feminină a competiției î 
R.F. Germania — Olanda 3—1 
(—15. 16 8. 6). în continuare: 3.
Franța, 4. Finlanda. 5. Suedia, 
6. Elveția

al C.I.Q»

Cla3amen- 
Safari” ta- 
Ari Vata» 

Terry Harry- 
' (Anglia) ’ pe „Opel Ascona 
601158, 2. Hannu Mikkoia

FINAL IN C. M

2. Claudia Postolache 
luni ori: 1. F. Biro 56,22; 
Mărtolu 56,96; ...7. I. Chio- 

tea 77,85; băieți: 2. C. Benasich 
51,11: ...6. V. Nlchltar 52,94 (a 
cîștigat Șt. Șalamanov — Bulga
ria cu 43,547; COMBINATA Ju
nioare: 1. Anca Moraru 51,13; 
fetițe: 2. Claudia Poetolache 20,30 
(a ctștigat Nedialkova cu 9,27 p); 
Juniori: 2. T. Mărtolu 23,24 p (a 
dștlgat Glumov cu 20,93 p); bă
ieți: 1. c. Benasich 40,23.

DE SCRIMĂ
La Budapesta au luat sfîrșiț 

campionatele mondiale de 
scrimă pentru tineret. Proba 
de spadă a fost ciștigată de 
italianul Alessandro ResegottL 
care în finală l-a învins cu 
12—11 pe canadianul Jean
Marc Chouinard. Pe locul tre^ 
s-a clasat sovieticul Vitalr
Agheev.

DE PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE
• Azi, primul asalt (In cupele 
europene), pentru calificările
In finale... ® Răspunsuri la
întrebări puse de cititori

ritoare în ce privește obținerea 
„biletelor” pentru finale !

Este inutil să mal aublinlem 
interesul cu care este așteptată 
evoluția Universității Craiova la 
Lisabona, in cadrul „Cupei 
U.E.F.A.”, Reamintim doar că 

meciului 
■en titre» Sporting 

din cadrul sferturilor 
ale „Cupei Portugaliei”, 
prin scoria realizat 
mare vervă. Dar, un 
seamănă niciodată cu

Cu începere de azi, cupele 
europene intră în..........finiș”.
Prima manșă a semifinale

lor programează astă seară o 
serie de partide foarte intere
sante, care pot fi chiar hotă-

VALOAREA MORALA A PERFORMANTEI SPORTIVE
(Urmară din pag. 1)

mai bun decit precedentul. Iar 
1882 a fost mal bun 
toate.

Alegerea 
„sportivul 
tea părea 
o victorie 
național a ___ . _ 
asemenea calibru. De fapt, nu 
atît valoarea sportivă a per
formanței i-a adus campioa
nei spațiul rubricii de miercuri, 
cît valoarea ei morală.

Ai fi tentat să crezi că o 
vedetă a unul sport individual 
trebuie să fie doar un om am
bițios. De multe ori așa se și 
Intîmplă. 
Mariclcăi, 
tă in a 
exemple 
re. unele 
alți semifondiști. de 
și generozitate, vecine 
cu spiritul de sacrificiu. Să ne 
amintim, de pildă, de semifi
nalele „Cupei Europei" de la

declt

drept 
pu- 

__ _ _________ după 
într-un cros (doar) 
unei performere de

Maricicăi 
săptămânii" 
surprinzătoare

ar

Nu este însă cazul 
vedetă — antt-vcde- 

cărei carieră găsim 
destule, convin gătoa- 
chiar de neintîlnit la 

altruism 
chiar

Antony (Franța). în 1979. sau 
de la Pescara, în 1981, tind 
Maridca a alergat dte două 
curse de semifond în aceeași 
după-amlază. Pentru că era 
nevoie, pentru că efortul el 
suplimentar putea aduce — Și 
a adus — o clasare x mai bună 
echipei României.

Acest 
tușit și 

lergare, 
tonului, 
cursele, 
torul 
acest 
că la 
cros, 
n-ar 
titlu 
maresulufl ei nu ar fi contat 
prea mult. în lanvarie a afe- 
rit o smulgere de ligamente 
la articulația gleznei, care nu 
este nici acum complet vinde
cată. Accidentul a oprit-o din 
cursă la Ankara, la Crosul Balca
nic (unde a abandonat numai 
după ce s-a convins că echi
pa noastră nu mal poate pler-

spirit — ușor de des- 
in maniera el de a- 

mereu in fruntea plu- 
fâcîndu-și singură 

recordurile, fără aju- 
„iepurilor" de ocazie —, 
spirit a adus-o dumini- 
startul campionatului de 

în mod normal .Maridca 
fi trebuit să alerge, un 
sau două adăugate pal-

de) și i-ar fi dat dreptul la 
scutire și acum,
A ținut 
nu i-ar 
deși am 
chiar la 
a dștigat, fădnd eforturi mai 
mari dedt în curse Internațio
nale mal grele. A alergat pen
tru echipă, pentru club și, cu 
Maridca Puică in formație, O- 
limpia București este campi
oana de senioare a țării la 
cros. După cursă. Maridca 
spunea: „Am vrut, ia un mo
ment dat, pe Ia Jumătatea dis
tantei, să abandonez. Aș ti fă
cut-o, poate, dacă era un con
curs individual obișnuit. Dar 
promisesem colegelor mele ti
tlul pe eehipe, ii promisesem 
președintelui clubului meu, 
AutcI Dobincă, on om care a 
făcut multe pentru Olimpia, 
pentru atletism și pentru Ma
rjele» Puică. Vă rog să mă 
credeți că mă bucur pentru 
acest titlu al echipei mele la 
fel de mult ca atunci cînd am 
întrecut-o pe Grete Waltz".

la Craiova, 
să alerge, deși gloria 
fi crescut cu nimic, 
văzut-o șchiopătînd 

Încălzire. A alergat și

in
_ Reamintim doar 

Benfica, prin prisma 
cu campioana 
Lisabona, 
de finală 
a arătat, 
(3—0). o 
med nu 
altul...

Un med „tăios”, la aceeași 
competiție, va fi desigur oel de 
la Praga, dintre lidera autorita
ră a campionatului cehosQovao 
Bohemians șl Anderledit. Pra- 
ghezii, care au Învins duminică 
cu 1—0 pe Inter Bratislava (scor 
minim, pentru a-șl menaja for
țele In vederea partidei eu cele
brii fotbaliști belgieni, care n-au 
jucat duminică), vor tatftnl pe 
belgienii de la Anderlecht.

In „Cupa campionilor europeni”, 
două partide de mare atracție. 
Juventus Torino va primi vizita 
formației poloneze Wldzew Lodz, 
pe care a tavlns-o, in ultimii 
ani, de trei ort. Vor reuși tori- 
nezil un al patrulea succes oon- 
secutiv, dar la un scor care să 
nu le producă griji in manșa a 
doua 7 In Italia șt Polonia nu 
s-au desfășurat duminică etape 
de campionat, dar Juventus este 
încă sub Impresia defavorabilă 
produsă de tafrlngerea ia fața 
ltd F.C. Torino eu â—2. Foarte 
pasionantă este 
dintre Real t----------
bastian (Învingătoare 
In derby-ut campionatului 
ntol cu f ' 1 _
Barcelona) șl Hamburger 
(1—1, in Ultimul med 
să, eu Bayern Mttochen). 
așteptată o victorie a echipei hrl 
Arcan a da, dar la ee scor 7 $1 oe 
va fi apoi, la Hamburg 7

Șl în „Cupa cupelor” două 
jocuri „capete de afiș”: lidera 
campionatului spaniol Real Ma
drid (care duminici a detronat 
pe fosta fruntași Athletio Blîbaoi 
se deolaseazl la Vlena. pentru 
meciul cu F.C. Austria (locul se
cund ta campionat) oea care a

te șl oonfruntarea 
Sodedad San Se- 

stmbită. 
y-d campionatului spa- 
3—1 ta fața echipd CJ 

' • “ ’ S.V.
aca- 
Este

soos din cursă pe C.F. Barcelo
na, in etapa sferturilor ! F.C. 
Aberdeen (care a fost învinsă 
simbătă, acasă, de St. Mirren șl 
ocupă locul 3 in clasamentul 
campionatului scoțian) pare să 
nu aibă o adversară comodă la 
echipa belgiană Waterschei...

Acesta este programul jocuri
lor de astăzi Acum să așteptăm 
rezultatele șl... surprizele.

Și pentru că această rubrici 
se intitulează .....și dincolo

de stadioane** profităm de 
acest lucru șl răspundem unul 
grup de cititori, care ne-au pus 
cîteva întrebări privind diferit® 
aspecte ale soccerului mondiali 
L De ce unele echipe din R.F. 
Germania și din R.D. Germană 
au In față sau la urmă titula
turii lor una sau mai multe ci
fre. De pildă 1. F.C. Kaiserslau
tern, 1. F.C. Kbln, ShaJke 04, 
MOnchen 1860 (R.F.G.), 1. F.C.
Magdeburg (R.D.G.) etc. Cifra 1 
de la început Înseamnă că for
mația respectivă a fost prima 
care a luat ființă în orașul res
pectiv. iar cele de la urmă, do 
exemplu 04 semnifică faptul că 
Schalke din Gelsenkirchen a fost 
constituită în 1904. după cum o- 
chipa Mdnchen a luat ființă ta 
1360. 2. De ce fotbalul este con
siderat cel mai popular sport T 
In ultlmufl număr al Buletinului 
F.I.F.A. te arată că federația in
ternațională de fotbal este, după 
cea de atletism, cea mal nu
meroasă organizație sportivă dla 
lume, iar cifrele slnt edifica to a ros 
150 de federații naționale afil’.a?- 
te, cu 331.935 de cluburi, 768 OU 
echipe, care activează în compe
tiții naționale și 39.834.643 jucători 
legitimați ! 3. Ce fac unii jucă
tori englezi, care In 1966 au cîș- 
tlgat titlul de campioni al lu
mii ? Cîteva exemple: Jackie
Charlton este manager la Shef
field Wednesday, fratele său 
Bobby — director tehnic la Wl- 
gam (divizie inferioară), Petere 
— antrenor secund la Sheffield 
United. Moore — manager la 
Oxford. Banks — director tehnic 
la Teftford (liga a 4-a) șl Hurst 
— fost in 
licitat de 
gleze.

Kuwait este acurm so
mai m-ulfte echipe ea-

Ion OCHSENFELD
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